
اإلبتدائي سادسالبنك اسئلة الصف   

 مـــــــــادة العلوم

 اختر االجابة الصحيحة من اإلجابات التالية :-

تعتبر المكنسة الٌدوٌة من روافع النوع ........ -1

صحٌحة ال توجد اجابة -د  الثالث -ج الثانً -ب  ولاال -أ  

من روافع النوع االول .......... -2

عربة الحدٌمة -دماسن الحلوى   -ج  كسارة البندق -ب الممص  -أ  

من روافع النوع الثانً ............ -3

عربة الحدٌمة -د  ماسن الحلوى -ج  كسارة البندق -ب الممص  -أ  

من روافع النوع الثالث ............ -4

  عربة الحدٌمة -دماسن الحلوى   -ج  كسارة البندق -ب الممص  -أ

عربة الحدٌمة من روافع النوع ........... -5

ال توجد اجابة صحٌحة -د  الثالث -ج الثانً -ب  ولاال -أ  

......... كل مما ٌلً من روافع النوع االول ماعدا -6

الكماشة -د  عربة الحدٌمة -ج   الممص -ب  العتلة -أ  

........لمماومة فً روافع النوعذراع الموة ٌساوي لذراع ا -7

ال توجد اجابة صحٌحة -د  الثالث -ج الثانً -ب  ولاال -أ  

أي الروافع اآلتٌة تكون فٌها الفوة بٌن المماومة ونمطة االرتكاز؟ -8

ال توجد اجابة صحٌحة -د  الثالث -ج الثانً -ب  ولاال -أ  

كل مما ٌلً من وظائف الروافع ماعدا ........ -9

تجنب المخاطر -د  تملٌل السرعة -ج   تكبٌر المسافة -ب تكبٌر الموة  -أ  



ٌها المماومة بٌن الموة ونمطة االرتكاز؟أي الروافع اآلتٌة تمع ف -11

ال توجد اجابة صحٌحة -د  الثالث -ج الثانً -ب  ولاال -أ  

من الروافع التً توفر الجهد دائماً ......... -11

الكماشة -د  عربة الحدٌمة -ج   الممص -ب  العتلة -أ  

12-  ً روافع النوع ........ التوفر الجهد دائما

  ال توجد اجابة صحٌحة -د  الثالث -ج الثانً -ب  ولاال -أ

.........المسافة بٌن الموة ونمطة االرتكاز تسمى . -13

ال توجد اجابة صحٌحة -د  ذراع الرافعة -ج                 ذراع المماومة -ب ذراع الموة  -أ  

سم فٌكون 6نٌوتن وطول ذراع المماومة =   31نٌوتن والمماومة المؤثرة علٌها  21رافعة الموة المؤثرة فٌها =  -14

م طول ذراع الموة = ...........س  

1 -د  2 -ج  9 -ب      12 -أ  

أي من الروافع اآلتٌة ٌستخدم فً تجنب المخاطر؟ -15

عربة الحدٌمة -دماسن الفحم   -ج  كسارة البندق -ب الممص  -أ  

لنمطة الثابتة التً ترتكز علٌها ساق الرافعة تسمى ........ا -16

نمطة االرتكاز -د   الرافعة -ج  المماومة -ب  الموة -أ  

من أهمٌة الروافع زٌادة ......... -17

جمٌع ما سبك -د السرعة  -ج  المسافة -ب  الموة -أ  

أول من وصف الروافع هو العالم ........... -18

برزٌلٌوس -د  جالٌلو -ج  ارشمٌدس -ب   نٌوتن -أ  

سم فإن المماومة = ........ نٌوتن 2و ذراع المماومة  سم 4نٌوتن وذراعها  211رافعة تؤثر علٌها لوة ممدارها  -19

211 -د   111 -ج  611 -ب  411 -أ  



اإلبتدائي سادسالبنك اسئلة الصف   

 مـــــــــادة العلوم

 اختر االجابة الصحيحة من اإلجابات التالية :-

تعتبر المكنسة الٌدوٌة من روافع النوع ........ -1

 أ- االول  ب- الثانً ج- الثالث  د- ال توجد اجابة صحٌحة

من روافع النوع االول .......... -2

 أ- المقص  ب- كسارة البندق  ج- ماسك الحلوى  د- عربة الحدٌقة

من روافع النوع الثانً ............ -3

 أ- المقص  ب- كسارة البندق                   ج- ماسك الحلوى  د- عربة الحدٌقة

من روافع النوع الثالث ............ -4

 أ- المقص  ب- كسارة البندق  ج- ماسك الحلوى  د- عربة الحدٌقة 

عربة الحدٌقة من روافع النوع ........... -5

 أ- االول  ب- الثاني  ج- الثالث  د- ال توجد اجابة صحٌحة

......... كل مما ٌلً من روافع النوع االول ماعدا -6

 أ- العتلة  ب- المقص   ج- عربة الحديقة  د- الكماشة

........لمقاومة فً روافع النوعذراع القوة ٌساوي لذراع ا -7

 أ- االول  ب- الثانً ج- الثالث  د- ال توجد اجابة صحٌحة

أي الروافع اآلتٌة تكون فٌها الفوة بٌن المقاومة ونقطة االرتكاز؟ -8

 أ- االول  ب- الثانً ج- الثالث  د- ال توجد اجابة صحٌحة

كل مما ٌلً من وظائف الروافع ماعدا ........ -9

 أ- تكبٌر القوة  ب- تكبٌر المسافة   ج- تقليل السرعة  د- تجنب المخاطر



ٌها المقاومة بٌن القوة ونقطة االرتكاز؟أي الروافع اآلتٌة تقع ف -11

 أ- االول  ب- الثاني  ج- الثالث  د- ال توجد اجابة صحٌحة

.........)نوع ثانً( من الروافع التً توفر الجهد دائماً  -11

 أ- العتلة  ب- المقص   ج- عربة الحديقة  د- الكماشة

12-  ً روافع النوع ........ التوفر الجهد دائما

 أ- االول  ب- الثانً ج- الثالث  د- ال توجد اجابة صحٌحة 

.تكاز تسمى .........المسافة بٌن القوة ونقطة االر -13

 أ- ذراع القوة  ب- ذراع المقاومة                 ج- ذراع الرافعة    د- ال توجد اجابة صحٌحة

سم فٌكون 6نٌوتن وطول ذراع المقاومة =   31نٌوتن والمقاومة المؤثرة علٌها  21رافعة القوة المؤثرة فٌها =  -14

..........سم طول ذراع القوة = .  

 أ- 12      ب- 9  ج- 2  د- 1

أي من الروافع اآلتٌة ٌستخدم فً تجنب المخاطر؟ -15

 أ- المقص  ب- كسارة البندق  ج- ماسك الفحم  د- عربة الحدٌقة

النقطة الثابتة التً ترتكز علٌها ساق الرافعة تسمى ........ -16

 أ- القوة  ب- المقاومة  ج- الرافعة   د- نقطة االرتكاز

من أهمٌة الروافع زٌادة ......... -17

 أ- القوة  ب- المسافة  ج- السرعة  د- جميع ما سبك

أول من وصف الروافع هو العالم ........... -18

 أ- نٌوتن   ب- ارشميدس  ج- جالٌلو  د- برزٌلٌوس

سم فإن المقاومة = ........ نٌوتن 2سم و ذراع المقاومة  4ذراعها نٌوتن و 211رافعة تؤثر علٌها قوة مقدارها  -19

 أ- 044    ب- 611  ج- 111   د- 211
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